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13 April 2020 

Dear Parents and Students of the YA Community, 

In light of the ever-increasing health risks posed by the COVID-19 pandemic, accompanied by varied 

government measures, the Senior Administrative Team has decided to continue our current online 

Distance Learning Program from April 22, through the end of the school year on June 5.  All teachers and 

administrators will continue to be available during regular Yangon Academy school hours, offering high-

quality lessons and providing helpful feedback. 

While the decision to close our campuses for the remainder of the school year is a difficult one, it is 

based on several factors, among which include the following:  

1) The recommendations from the WHO and the CDC to maintain social distancing and to avoid large 

gatherings. 

2) The Myanmar government’s travel and Visa restrictions are now extended through April 30, to 

include a lengthy quarantine upon entering the country. 

3) The current health conditions in Yangon continue to guide us toward a cautious decision-making 

approach.  

When evaluated together, the School believes continuing our Distance Learning Program for the 

remainder of the school year is the only responsible course of action in keeping our school community 

members safe and healthy. 

We thank all of you for your continuing support as we all try our best to keep the children safe throughout 

this crisis. We look forward to re-starting our online learning on Wednesday, April 22, and we will keep 

all of you updated with our weekly letters during this ever-changing environment. 

 

Kind regards. Stay safe. 

 

David Miller – Director, Yangon Academy 
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၂၀၂၀ ခုနှစ ်ဧပ ြီလ ( ၁ ၃ ) ရက ်

  

ချစ်ခငလ် လေးစ ေး ရ ါလ သ  ရနက်ုန်အကယ ်ဒမြီ၏ လ ကျ င်ေးသ ေး /သူမျ ေးနှင ် မိဘမျ ေးခင်ဗျ - 

  

COVID-19 ကူေးစကက် ်လ ရ ဂါလ  က င ်  ဆက်လက်ဖြစ ်  ေးလ နလ သ  ကျန်ေးမ လ ရေးဆုိင်ရ  လ ဘေးအနတရ ယ ်မျ ေး နှင  ်

အစိုေးရမှ ထ ်မံ ထုတ ်ပြနန် နန  ော  စြီမံချကမ်ျ ေးတ ိုို့နှင အ်တ ူ ရနက်ုနအ်ကယ ်ဒမြီလ ကျ င်ေး၏ အ  ်ုချျု ်လ ရေးအြ  ွဲ့သည်  

ဧပ ြီလ ၂၂  ရကမှ် ဇ န်လ ၅  ရက် လ နို့ စ သင်နစှ်ကုန်အထိ အလ  ေးသင်  အ န်လုိင်ေး သင် က ေးလ ရေး အစြီအစဉက်ို  

ဆက်လက် အသုံေးဖ ျုသင် က ေးသ  ေးရန ် ဆုံေးဖြတလုိ်က ်ါသည်။ သင် က ေးလ ရေးမှ ဆရ မျ ေးနငှ ် 

လ ကျ င်ေးစြီမံအု ်ချျု ်လ ရေးမှ ၀န်ထမ်ေးမျ ေးအ ေးလုံေးသည် အရည်အလ သ ေးဖမင လ် သ  လ ကျ င်ေးသင်ခန်ေးစ မျ ေး  

 ံ  ုိေးဖခင်ေးနငှ ် လ ကျ င်ေးသ ေး/သူမျ ေးကို အလထ က်အကဖူြစလ် စလ သ  တ ုနို့်ဖ န်မှုမျ ေးကိုလ  ေးရန်  

ရနက်ုန်အကယဒ်မြီလ ကျ င်ေး၏  ုံမှန ်လ ကျ င်ေးချနိ်အတ  င်ေး ဆက်လက်၍ လု ်လ ဆ င်  သ  ေးမည်ဖြစ် ါသည်။ 
 

ရနက်ုန်အကယဒ်မြီ၏ ကျန်ရိှလ နလ သ  စ သင် ရကမ်ျ ေးအတ  က် လ ကျ င်ေးကို ဆက်လက်  ိတ ်ထ ေးရန ် ခက်ခ စ   

ဆုံေးဖြတ်ခ  ရဖခင်ေးသည် လအ က် ါ အချက်မျ ေးအလ  ေါ်တ  င် အလ ဖခခံထ ေး ါသည်။ 
 

 (၁) WHO နငှ ် CDC ၏အကကံဖ ျုချက်မျ ေးအရ Social Distancing က ု ဆက်လက်ထိန်ေးသိမ်ေးဖခင်ေးနငှ ်  

လူထူထ ်လ သ  လနရ မျ ေးသုိို့ သ  ေးလ ဖခင်ေးကို လ ရ ှင်ရှ ေးဖခင်ေး ၊ 
 

( ၂) ဖမနမ် နိငု်င ံအစိုေးရမှ ခရြီေးသ  ေးလ ဖခင်ေး  နငှ ် ဖ ည်၀ငခ် င ် ဗြီဇ ကနို့်သတဖ်ခင်ေးမျ ေးကို ဧပ ြီလ ၃၀ ရကအ်ထိ  

အမနိိ်ု့ထုတ ်ဖ န်ထ ေးဖခင်ေး အဖ င်  နိုင်ငအံတ  င်ေး  ငလ် ရ ကလ် သူမျ ေး အ ေးလုံေးအတ  က် အသ  ေးအလ  ကနိ်ု့သတ ်မှု  

ရကတ် ိုေးသတ ်မှတ ် ဖခင်ေး၊ 
 

 (၃) ရနက်ုနတ်  င် ဆက်လက်ဖြစ်   ေးလနလ သ  လက်ရိှကျန်ေးမ လ ရေးအလ ဖခအလ နမျ ေးကလည်ေး သတ ိကကြီေးစ  ဖြင ် 

ဆုံေးဖြတ်ချက်ချရမည ် အလ ဖခအလ နရှလိ နဖခင်ေး၊ 
 

အ ေးလုံေးခခံျုငံအုက ဖြတ ် ပ ြီေးလ သ အခါတ  င်  ကျွနလ် တ တ် ိုို့၏ ကျန်ရိှလနလ သေးလ သ  စ သင် ရကအ်တ  က် အ န်လုိင် ေး  

သင် က ေးလ ရေး အစြီအစဉက်ို ဆက်လက ် လု ်လဆ င် ဖခင်ေးသည် လ ကျ င်ေးသ ေး/ သူနှင ် ဆရ /မမျ ေး 

လ ကျ င်ေး န်ထမ်ေးမျ ေးအ ေးလုံေး ကျန်ေးမ လ ရေးအတ  က် လ ဘေးကင်ေးလုံခချံုမှုအရှဆုံိေး တ ခတုည်ေးလ သ  နည်ေးလမ်ေးသ  

ဖြစ ်ါသည်။ 
 

ယ ခုဖြစလ်  ေါ်လနလ သ  အကျ ်အတ ည်ေးက လ  တ စလ် လ  က်လုံေး လ ကျ င်ေးသ ေး /သူမျ ေး၏ လ ဘေးကင်ေးလုံခချံု မှုကိ ု

ဆက်လက ် ထိန်သိမ်ေးနိုင်ရန ် ကျွန်လတ  တ် ိုို့အ ေးလုံေး အစ မ်ေးကုန်  ကကိျုေးစ ေး ကသက  သုိို့ လ ကျ င်ေးသ ေး /သူမျ ေး နှင ်  

မိဘမျ ေး၏ ဆက်လက ်  ူေးလ  ါင်ေး ါ၀င်မှုမျ ေးကိုလည်ေး ရနက်ုန်အကယဒ်မြီလ ကျ င်ေးမှ အထူေး  အသိအမှတ ်ဖ ျု  

လ ကျေးဇူေးတ င်ရှိ ါသည်။ 
 

ဧပ ြီလ ၂၂  ရက ် ဗုဒဓဟူေးလနို့တ င် ကျွန်လတ  တ် ိုို့ ၏ အ န်လုိင်ေး သင် က ေးလ ရေး အစြီအစဉက်ို ဖ နလ်ည် စတ င် မည် ဖြစပ် ြီ ေး  

အ ပမ တလ စ လ ဖ  င်ေးလ လ နလသ  အလ ဖခအလ န မျ ေးအလုိက် ကျွနလ်တ  တ် ိုို့၏ အ တ်စဉ ် လ  ေး ုိို့လ နကျဖြစ်လ သ  

လ နောက်ဆုံေးရအလဖခအလ န သတ င်ေးလ  မျ ေး ကိုလည်ေး ဆကလ်က်  လ  ေး ုိို့သ  ေးမည်ဖြစ် ါသည်။ 
 

အ ေးလုံေးလ ဘေးကင်ေးလုံခချံု ါလ စလ  က င်ေး ဆုမ နလ် က င်ေးလတ  င်ေးအ ် ါသည်။ 
 

လ လေးစ ေးစ  ဖြင  ်

Mr.  Dav i d Mi lle r 
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